
Em parceria com:



Mover o dia, mobilizar o mundo

Estes são dias diferentes. Dias em que os sonhos dão
lugar a uma desejada realidade. Em que o mundo se
vira mais rápido para uma nova mobilidade.
Silenciosa, limpa, prática, poupada. Temos hoje a
oportunidade e os meios para criar um mundo mais
focado em emoções que em emissões.
Esse futuro parte daqui.



Zero emissões, zero poluição
Contribua para uma nova mobilidade limpa, com zero emissões. Conduzir um
carro elétrico é ser socialmente responsável

Poupe com o seu novo combustível
Utilize a eletricidade como combustível do seu carro e poupe ainda mais na
energia consumida.

Carregar o seu veículo nunca foi tão simples
Carregue o seu carro elétrico onde lhe for mais conveniente: em casa ou num
espaço público

Beneficie dos incentivos à mobilidade elétrica
Isenção do Imposto Sobre Veículos (ISV) e do Imposto Único de Circulação (IUC)
para veículos 100% elétricos (BEV) e redução de ISV até 75% para híbridos plug-in
(PHEV).

Principais vantagens
Mobilidade elétrica



Em casa
Carregue o seu veículo elétrico em casa com maior rapidez e conveniência com as soluções de
Mobilidade Elétrica EDP.
Adquira um posto de carregamento em casa a partir de 624€ ou alugue a partir de 11,90 €/mês, e
tenha ainda 20% de desconto na eletricidade à noite durante 24 meses.

Fora de casa
Carregue o seu veículo elétrico fora de casa com o cartão Mobilidade Elétrica EDP e tenha 2% de
desconto adicional para associados UVE na energia no carregamento fora de casa.

Conheça as soluções de Mobilidade Elétrica EDP
Tão simples e conveniente como parece



Carregar fora de casa
O nosso cartão de mobilidade elétrica



- Peça gratuitamente o seu cartão

em edp.pt, numa loja EDP Comercial ou ligue para

o 808 53 53 53 ou 213 53 53 53.

1

- Receberá o contrato de fornecimento

para a mobilidade elétrica por email

assine e devolva à EDP Comercial. Posteriormente

receberá o seu cartão em casa.

2

- Ative o seu cartão

Em edp.pt, pelo 808 53 53 53 ou 213 53 53 53, no

prazo de 48h receberá um SMS a confirmar a ativação.

3

- O valor a pagar será enviado mensalmente

por e-mail ou na sua fatura de energia habitual se já for

cliente EDP Comercial.

4

Este cartão dar-lhe-á acesso a todos os postos de carregamento MOBI.E em Portugal, disponível para qualquer pessoa, 
independentemente do fornecedor de energia que tenha em casa.

Carregar fora de casa
O nosso cartão de mobilidade elétrica

Preço sem desconto 0,2000€/kWh

Desconto associado 
UVE

2% desconto

Preços com desconto 0,1960€/kWh

Cliente EDP Comercial 
associado UVE

22% desconto

Preços com desconto 0,1560€/kWh



Carregar fora de casa
O que vou realmente pagar?

Energia
Valor dos kWh carregados de acordo com o tarifário em vigor 
(consumo de energia). Este valor depende do contrato de 
mobilidade elétrica que tem com o seu fornecedor de energia.

Tarifas OPC
Valor cobrado pelo operador do posto de carregamento pela 
utilização do mesmo.

Taxas e Impostos
Imposto Especial de Consumo (IEC), e o Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) . 

Associado 
UVE 

0,1960€/kWh

Cliente energia EDP 
associado UVE

0,1560€/kWh

Preço Energia Tarifas OPC

Custo fixo por 
carregamento

Custo variável 
por kWh

Variável consoante o posto

Imposto Especial
de Consumo

Imposto sobre Valor 
Acrescentado

0,001€/kWh

Taxas e Impostos

23%*

*Varia em função da região Portugal continental; Madeira; Açores



Carregar dentro de casa
Tão simples e conveniente como parece



Condomínios

Para carregar o seu veículo em casa, tem à sua disposição a wallbox
casa EDP, um posto de carregamento de fácil instalação, que lhe
permite o balanceamento de energia disponível entre a wallbox e o
resto da casa.

Moradias

Se vive num condomínio, fique a conhecer a solução condomínios
EDP, que lhe permite identificar e controlar os acessos ao
carregador e fazer automaticamente o acerto de contas da
energia consumida entre o morador e o condomínio.

Carregar dentro de casa
As vantagens de carregar na sua moradia ou condomínio

Adira às soluções de mobilidade 
elétrica EDP e tenha descontos no 

carregamento  dentro e fora de casa.

Alugue a sua wallbox garantindo
assistência técnica gratuita sempre

que precisar e equipamentos
de carregamento mais atualizados.

Instalação e assistência técnica
por profissionais qualificados.

Poupança
Opção de 
aluguer

Garantia de 
qualidade



Wallbox casa EDP
Tão simples e conveniente como parece



Gestão de 
cargas

Plano de 
energia

Wallbox 
casa EDP

Wallbox casa EDP
Tão simples e conveniente como parece

Para carregar o seu veículo elétrico em casa com maior rapidez e conveniência, alugue uma wallbox casa EDP a 
partir de 11,90€/mês durante 24 meses (15,90€/mês após 24 meses) ou compre a partir de 624€.
Ao custo do equipamento acresce o custo de instalação base de 235€.

Carregue o seu carro em casa e controle os seus carregamentos



Wallbox
casa EDP

Gestão de 
cargas

Plano de 
energia

A EDP Comercial oferece-lhe dois tipos de wallbox (potência 3,7 kW ou 7,4kW) para carregar em sua casa, 

dependendo do modelo poderá carregar 100km de autonomia entre 2 a 5 horas.  Os clientes energia EDP 
Comercial beneficiam do serviço EDP Re:dy que gere a potência disponível entre a sua casa e o veículo elétrico.

O seu carregador em casa 

Wallbox casa EDP
Tão simples e conveniente como parece

Preço
Cliente 

EDP Comercial

Preço
Não Cliente 

EDP Comercial

11,90€/Mês 13,90€/Mês

Aluguer

11,90 €/mês        
(15,90 €/mês após 24 meses)

Compra

624 €

Aluguer

15,90 €/mês        
(19,90 €/mês após 24 meses)

Compra

724 €

Aluguer

13,90 €/mês        
(17,90 €/mês após 24 meses)

Compra

674 €

Aluguer

17,90 €/mês        
(21,90 €/mês após 24 meses)

Compra

774 €

Acresce custo base de Instalação 235€ (IVA incluído)
Considerando uma distância ao quadro elétrico de até 10  metros e não 
prevendo quaisquer alterações adicionais à infraestrutura. 



Gestão de 
cargas

Plano de 
energia

Wallbox
casa EDP

A Wallbox para moradias inclui o serviço EDP Re:dy, para clientes EDP energia Comercial 
O serviço Re:dy garante poupança, otimizando a potência disponível entre a casa e a wallbox sem 
necessidade de aumentar a potência contratada, e controlo, dando visibilidade sobre os consumos da 
casa e o carregamentos do seu veículo elétrico.

Wallbox casa EDP
Tão simples e conveniente como parece



Gestão de 
cargas

Plano de 
energia

Wallbox
casa EDP

A Carregue o seu veículo em casa com 20% de desconto na eletricidade à noite 
Reduza a sua fatura de energia utilizando energia 100% verde com um desconto de 20% na eletricidade à 
noite durante 24 meses, com o plano de mobilidade elétrica verde.
Saiba mais em edp.pt 

Wallbox casa EDP
Tão simples e conveniente como parece



Tomada Casa EDP
Simples, prática e mais económica



Tomada Casa EDP
Simples, prática e mais económica

Carregamento seguro
Garantia de segurança total para 
carregamento de veículos elétricos que 
uma  tomada convencional não proporciona

Solução universal
Para todos os veículos híbridos plug-in ou 
elétricos com cabos tipo 1 e tipo 2 
carregando até  3,7kWh (varia em função 
do cabo que vem com o veículo)

20% Desconto na energia
Tenha um desconto de 20% na 
energia em casa à noite para 
clientes EDP Comercial durante 24 
meses.



Wallbox Condomínios EDP
Transparente em todo o processo



As soluções de mobilidade elétrica chegam ao seu condomínio
Agora já consegue identificar os seus consumos e fazer o acerto de contas com o condomínio de forma simples 
e automática . Adquira uma Wallbox Condomínios EDP a partir de 849€ ou alugue a partir de 19,90 €/mês.
Ao custo do equipamento acresce o custo de instalação base a partir de 299€.

Wallbox Condomínios EDP 
Transparente em todo o processo

Wallbox 
condomínios EDP

Comunicador Gestão de 
consumos



Carregue o seu veículo elétrico e pague de forma automática ao condómino
A wallbox condomínios EDP permite controlar os acessos e os consumos de cada sessão de carga e fazer o 
acerto de contas automático com o condomínio através da aplicação EV.Charge.
O serviço EV.Charge tem uma mensalidade de 2,99€ (fidelização mínima 24 meses) para wallbox adquiridas 
em opção de compra, este valor já está incluído no preço da mensalidade da opção de aluguer. 

Wallbox Condomínios EDP 
Transparente em todo o processo

Acresce o custo base de Instalação 299€ (IVA incluído)
Considerando uma distância ao quadro elétrico de até 30 metros com 20m
de tubo e não prevendo quaisquer alterações adicionais à infraestrutura. 

19,90€/Mês

849€ + 2,99€/Mês

23,90€/Mês

949€ + 2,99€/Mês

21,90€/Mês

899€ + 2,99€/Mês

25,90€/Mês

999€ + 2,99€/Mês

Wallbox 
condomínios EDP

Comunicador Gestão de 
consumos



Já tem o seu ponto de carga? Controle os seus consumos e acessos
Se já tem carregador a EDP Comercial disponibiliza-lhe o Comunicador EDP, um módulo que permite 
transformar qualquer carregador monofásico num equipamento que faz a segregação de consumos, o controlo 
de acessos ao carregador e o acerto de contas automático com o condomínio.

Wallbox Condomínios EDP 
Transparente em todo o processo

Acresce o custo base de Instalação 115€ (IVA incluído)
Considerando uma distância ao quadro elétrico de até 30 metros com 20m
de tubo e não prevendo quaisquer alterações adicionais à infraestrutura. 

Comunicador

Aluguer

13,90€ / Mês
Compra

449€ + 2,99/Mês

Aluguer

17,90€ / Mês
Compra

549€ + 2,99/Mês

Wallbox 
condomínios EDP

Comunicador Gestão de 
consumos



Faça a gestão dos seus consumos
As soluções para condomínios disponibilizam a aplicação EDP EV.Charge para que possa identificar os 
seus consumos, consultar todo o seu histórico de carregamentos e acertar contas da energia 
consumida com o seu condomínio. O Condomínio terá à sua disposição o portal EV.Charge para 
consultar informações de todas as wallbox Condomínios EDP que estiverem instaladas no condomínio.

Wallbox Condomínios EDP 
Transparente em todo o processo

Wallbox 
condomínios EDP

Comunicador Gestão de 
consumos



MORADOR EM
CONDOMÍNIO

Caracterização da potência
disponível na garagem do
condomínio e proposta para
adaptar a instalação elétrica na
garagem para a mobilidade elétrica

Aplicação de simples instalação e

navegação, permite consultar,

agendar e acertar contas com o seu

condomínio

APLICAÇÃO EV.CHARGE

GESTOR DE
CONDOMÍNIO

(instalação coletiva)
Da Auditoria vai resultar um relatório
com um orçamento que inclui obras
de adaptação da garagem para a
instalação do número máximo de
Wallbox EDP que o condomínio tem
capacidade de acomodar.

OBRAS DE 
ADAPTAÇÃO

AUDITORIA AO
CONDOMÍNIO

Posto de carregamento ou
comunicador que permite controlar
os acessos e os consumos de cada
sessão de carga e o acerto de contas
automático com o condomínio.

WALLBOX

Portal Web onde o gestor de

condomínio poderá gerir os

consumos da garagem.

PORTAL EV.CHARGE
CONDOMÍNIO

O condómino pode optar pela visita
prévia a seu cargo, esta visita técnica
servirá para analisar a viabilidade de
instalação e orçamentar eventuais
trabalhos adicionais à instalação base.

VISITA PRÉVIA

Wallbox Condomínios EDP
Transparente em todo o processo



Estamos disponíveis para esclarecer as suas
dúvidas através do 808 53 53 53 ou 213 53 53 53

Esta apresentação não dispensa a consulta das condições contratuais dos serviços de mobilidade elétrica EDP. 


